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1. Na výrobky         je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského
zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady mate-
riálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.

2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zachá-
zením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během trans-
portu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušen-
ství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při použí-
vání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.

3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.

4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzu-
jícím nárok na reklamaci.

6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

       
                              
                        
         
            

                                                          

                            

                                     

                     
                         

Výrobek: Optický refraktometr
Typ:          Výrobní číslo (série):
Datum výroby:  Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:

ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

OPTICKÝ REFRAKTOMETR
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu         
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po za-
koupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasna-
žíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

Ruční optický refraktometr pro měření hustoty elektrolytu startovacích baterií a měření chladicích kapa-
lin na bázi ethylenglykolu nebo propylenglykolu od 0°C až -50°C. Nakapáním 2 až 3 kapek snadné,
rychlé a přesné čtení hodnot.
Součásti dodávky je pouzdro, šroubovák a lahvička pro destilovanou vodu.

Rozsahy měření:  :
Hustota elektrolytu akumulátoru/odchylka (sg – relativní hustota) ................ 1 100 – 1 400 sg/ ±0,02sg
Bod tuhnutí propylenglykolu/odchylka .......................................................................... –50°– 0°C/±5°C
Bod tuhnutí etylenglykolu/odchylka .............................................................................. –50°– 0°C/±5°C
Bod tuhnutí směsí do ostřikovačů ......................................................................................... –40°– 0°C
Rozsah kompenzace teploty ................................................................................................. 10°– 30°C

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

• Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci.

Symboly používané v těchto instrukcích

Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

Varování!
Nebezpečí poškození

Poznámka:

POPIS

TECHNICKÁ DATA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z  kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte zá-
ruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ
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4) Tento výrobek je optickým přístrojem. Vyžaduje opatrné zacházení a pečlivé uložení.         
Nedodržíte-li výše uvedený pokyn, může dojít k poškození optických komponentů a jeho    
základní konstrukce. Bude-li prováděna pečlivá údržba, přístroj vám bude mnoho let poskyto-
vat spolehlivé služby. 

 
5) NEPROVÁDĚJTE s tímto přístrojem měření abrazivních nebo korozivních chemikálií.   

 
  

 
 
 
 
 
 
• Přístroj udržujte vždy v čistotě. Vlhkost a nečistoty, které vniknou do vnitřního prostoru mohou způso-

bit poškození přístroje. 
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. 
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. 
• Kovové povrchy ošetřete suchým hadříkem. 
• Nepoužívané zařízení uskladněte čisté a vysušené na suchém místě, kde nebude korodovat. 
• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. 
• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. 
 

ÚDRŽBA 
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Dodatečná informace 
 
 
 
! Obecné 
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. 
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky 

spojenými s jeho nesprávným užíváním. 
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a 

možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. 
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích.  
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. 
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. 
• Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni 

nemůžete plně soustředit. 
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. 
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. 
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. 
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. 
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte poškození. 
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. 
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. 
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 
• Zařízení nepřetěžujte. 
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. 
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. 
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. 
• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo poškozené, přesvědčte se, že všechny díly jsou 

správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. 
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo 

vyměnit. 
 
! Jemná mechanika 
• Přístroj nikdy neupínejte do svěráku. 
• Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku. 
 
! Sestavy 
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu. 
 
! Vybavení autoservisu 
• Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil. 
 
! Protipožární pokyny 
• Nepracujte v blízkosti hořlavých látek 

•  Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm. 
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• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, 

vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Prosvětlovací sklíčko denního světla na hlavní hranol 
2) Šroub kalibrace (pod krytkou) 
3) Zaostřovací kroužek 
4) Okulár 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stupnice m ěření:  
 

1) Hustota elektrolytu 
 

2) Propylenglykol (G13)  
 
 

3) Ethylenglykol (G11/G12) 
 

4) Směs ostřikovačů (etanol) 
 

5) Směs ostřikovačů           
(isopropanol) 

 
 

 

Pro ostré zobrazení stupnice měření namiřte přední část refraktometru směrem ke zdroji denního světla 

a otáčejte zaostřovací kroužek okuláru, dokud nebude jasně vidět stupnice. 
 

MONTÁŽ 

STUPNICE A OBSLUHA  
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Kalibrace – nastavení nuly:  
 

• Odklopte sklíčko refraktometru (1) a nakapejte pomocí přiložené pipety 2 až 3 kapky       
destilované vody  na hlavní hranol.  

• Přivřete sklíčko refraktometru a mírně jej stiskněte tak, aby se voda rozprostřela po celém po-
vrchu hranolu a aby na povrchu hranolu nebyly bublinky vzduchu nebo suchá místa.  

• Ponechejte testovaný vzorek vody na hranolu přibližně 30 sekund.  
• Potom namiřte přední část refraktometru směrem ke zdroji denního světla, dívejte se do    

okuláru (4) a otáčejte pomocí přiloženého šroubováku kalibračním šroubem (2), dokud se 
hranice mezi světlou a tmavou částí nebude shodovat s nulovou základní hodnotou .  

• Nastavení refraktometru, vybaveného funkcí kompenzace teploty by mělo být prováděno při 
teplotě okolního vzduchu 20 °C (68 °F).  
 

Dojde-li k zm ěně teploty okolního vzduchu (ne vzorku) v místnosti n ebo v okolním prost ředí o 
více než  3 °C, doporu čujeme vám znovu provést kalibraci, aby byla zachová na maximální p řes-
nost m ěření 
 
 
Postup m ěření:  
 
Měřící proces se provádí po dokončené kalibraci a je realizován v podstatě stejným způsobem jako 
kalibrace.  

• Odklopte sklíčko (1) refraktometru.  
• Očistěte povrch hranolu měkkým bavlněným hadříkem.  
• Nakapejte pomocí přiložené pipety na hlavní hranol 2 až 3 kapky testovaného roztoku.  
• Přivřete sklíčko refraktometru a mírně jej stiskněte tak, aby se  roztok rozprostřel po celém 

povrchu hranolu a aby na povrchu hranolu nebyly bublinky vzduchu nebo suchá místa..  
• Potom namiřte přední část refraktometru směrem ke zdroji denního světla a v okuláru (4)  

prove ďte odečet na p říslušném m ěřítku  na rozhraní mezi světlou a tmavou částí.  
• Takto provedený odečet je hodnota měřeného vzorku roztoku. 

 
Po ukončení měření očistěte z povrchu hranolu zbytky měřeného vzorku a zakryjte sklíčko refraktomet-
ru bavlněným hadříkem.  
Po uschnutí přístroj bezpečně uložte do obalu. 
 
 
Upozorn ění: 
 

1) Přesnost měření závisí na pečlivě provedené kalibraci. Pečlivě dodržujte výše uvedené      
pokyny.  
 
Poznámka:  Změny teploty okolního vzduchu vyžadují novou kalibraci. Před měřením musí 
být vzorku poskytnut dostatek času, aby došlo k vyrovnání jeho teploty s teplotou hranolu. 
Vzorek a hranol MUSÍ mít stejnou teplotu, aby byly zaručeny přesné výsledky. 
 

2) Nevystavujte tento přístroj při použití vlhkému pracovnímu prostředí a neponořujte jej do vody. 
Je-li přístroj zamlžený, dostala se do něj vlhkost a je nutné ho nechat vyschnout. 

 
3) Před každým použitím očistěte tento přístroj měkkým a navlhčeným hadříkem. Nebudete-li 

pravidelně provádět čištění hranolu, dojde k poškození povrchové vrstvy hranolu a výsledky 
měření nebudou přesné. 

 


